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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
proses berpikir mahasiswa dalam pemecahan masalah aljabar linier berdasarkan 
empat tingkat berpikir, yaitu mengingat (recall thinking), berpikir dasar (basic 
thinking), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif (creative thinking). 
Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan mix method kualitatif dan 
kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa program studi Pendidikan 
Matematika FKIP Universitas Mataram yang menempuh mata kuliah Aljabar Linier 
pada semester gasal 2018/2019 yang terdiri dari dua kelas, yaitu satu kelas reguler 
pagi dan satu kelas regular sore. Metode pengumpulan data melalui pemberian tes 
berupa masalah pada lingkup materi aljabar linier, dilanjutkan dengan angket refleksi 
pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif 
kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah aljabar linier masih cenderung 
rendah. Dari analisis proses berpikir diperoleh bahwa subjek penelitian pada kategori 
tinggi maka tingkat berpikirnya cenderung mendekati tingkat berpikir kreatif, 
sedangkan subjek pada kategori sedang maka tingkat berpikirnya cenderung pada 
tingkat berpikir kritis. Adapun subjek pada kategori rendah diperoleh bahwa tingkat 
berpikirnya cenderung pada tingkat berpikir dasar. Penelitian ini terbatas hanya pada 
lingkup mengidentifikasi klasifikasi tingkat berpikir mahasiswa. Di waktu 
mendatang, hasil penelitian ini dapa ditindaklanjuti dengan mengkarakterisasai proses 
berpikir mahasiswa.  

 
Kata-kata kunci: identifikasi, analisis, proses berpikir, aljabar linier. 
 
 

Pendahuluan  
 

Permasalahan tentang proses berpikir 
mahasiswa pada masalah aljabar linier 
diidentifikasi melalui observasi pada waktu 
perkuliahan Aljabar Linier pada semester gasal 
2017/2018. Mahasiswa kebanyakan kesulitan 
apabila diberikan permasalahan yang menuntut 
untuk berpikir kritis dan kreatif yang termasuk 
berpikir tingkat tinggi. Dari observasi tersebut 
diduga bahwa mahasiswa masih banyak yang 
proses berpikirnya masih tergolong pada tingkat 
mengingat (recall) dan berpikir dasar (basic 
thinking). Oleh karena itu untuk dapat memecahkan 
masalah matematika diperlukan keterampilan 
berpikir lebih tinggi. 

Proses berpikir tentunya akan menentukan 
dalam kemampuan pemecahan masalah. Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Matematika pada lima 
tahun terakhir ini juga belum menunjukkan prestasi 

pada ajang ON-MIPA (Olimpiade Nasional 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) 
Perguruan Tinggi yang merupakan agenda tahunan 
yang disponsori Pertamina. Materi Aljabar Linier 
merupakan salah satu dari materi ON-MIPA bidang 
matematika, di samping materi yang lain empat 
materi yang lain, yaitu Aljabar Abstrak, Analisis 
Riil, Analisis Kompleks, dan Teori Peluang.  

Penelitian tentang proses berpikir di 
perguruan tinggi pada mata kuliah aljabar linear 
telah dilakukan oleh Lapp dkk (2010) yang hasilnya 
menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih sulit 
untuk membuat hubungan antara konsep-konsep 
seperti nilai eigen dan vektor eigen dan dari  bagian 
konseptual lain seperti basis dan dimensi. Yantz 
(2013) juga meneliti mahasiswa pada mata kuliah 
pra-kalkulus dan menyimpulkan bahwa mahasiswa 
belum membentuk hubungan antara prosedur 
aljabar dan sifat bilangan yang mendasar. 
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Proses berpikir tingkat tinggi dapat terbentuk 
dalam proses pembelajaran yang bermakna. Knapp 
et al (1995) mengemukakan bahwa keunggulan dari 
pembelajaran berorientasi makna yang sudah 
diidentifikasi adalah: (a) memperluas jangkauan 
konten matematika yang dipelajari untuk 
memberikan anak-anak makna luasnya matematika 
dan penerapannya; (b) menekankan hubungan 
antara ide-ide matematika; (c) menjelajahi 
matematika yang tertanam dalam situasi 
"kehidupan nyata" yang kaya; (d) mendorong siswa 
untuk menemukan beberapa solusi dan 
memfokuskan perhatian siswa pada hubungan 
antara proses solusi yang digunakan, dan (e) 
menciptakan beberapa representasi ide (misalnya, 
gambar dan benda-benda fisik). 

Penelitian tentang pemecahan masalah juga 
telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian 
yang dilakukan Socas dan Hernandez (2013) 
mengemukakan bahwa pemecahan masalah 
dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dari matematika dan dijelaskan dalam istilah 
pemecahan masalah, membangun hubungan antara 
konsep-konsep, operasi dan proses implisit 
dalam kegiatan matematika. Sedangkan Carlson dan 
Bloom (2005) menghasilkan kerangka kerja 
pemecahan masalah multidimensional yang 
memiliki empat tahap, yaitu: orientasi, 
perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan.  

Krulik dkk (2003) mengklasifikasi proses 
berpikir menjadi 4 tingkatan, yaitu mengingat 
(recall thinking), berpikir dasar (basic thinking), 
berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir 
kreatif (creative thinking) sebagaimana disajikan 
pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Hierarki Berpikir 

 
Permasalahan yang dikemukakan di atas 

memunculkan gagasan rencana penelitian dengan 

tema proses berpikir matematis. Proses berpikir 
matematis yang dibidik difokuskan pada 
identifikasi tingkat berpikir, yang selanjutnya pada 
masing-masing tingkatan dideskripsikan proses 
berpikirnya. 

Dengan demikian kajian tentang proses 
berpikir matematis merupakan hal yang penting dan 
dapat dipandang layak untuk menjadi topik 
unggulan penelitian. Untuk itu, peneliti akan 
melakukan penelitian dengan judul, “Identifikasi 
dan Analisis Proses Berpikir Mahasiswa dalam 
Pemecahan Masalah Aljabar Linier”.  Adapun 
materi Aljabar Linier dipilih karena merupakan 
mata kuliah pokok di Program Studi Pendidikan 
Matematika FKIP Univeritas Matematika dan 
merupakan salah materi pada Olimpiade Nasional 
MIPA Perguruan Tinggi bidang Matematika. 

Rumusan permasalahan yang merupakan 
pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, 
yaitu bagaimana proses berpikir mahasiswa dalam 
memecahkan masalah aljabar linier? Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah: (1) Menentukan tingkat 
proses berpikir mahasiswa dalam memecahkan 
masalah aljabar linier, dan (2) Mendeskripsikan 
setiap tingkatan proses berpikir mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah aljabar linier. Selanjutnya, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat: (1) Memberikan gambaran bagi 
mahasiswa, tentang tingkatan proses berpikir dan 
deskripsinya, sehingga dapat digunakan sebagai 
acuan untuk meningkatkan keterampilan 
pemecahan masalah, (2) Sebagai masukan bagi 
dosen/pengajar akan pentingnya mahasiswa 
mengingkatkan ketrampilan proses berpikir 
matematis sehingga dapat dijadikan pertimbangan 
dalam merencanakan dan melaksanakan 
pembelajaran, dan (3) Sebagai referensi bagi 
peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian 
pada topik proses berpikir matematis. 
 
Metode Penelitian 
  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan cara deskriptif eksploratif. 
Penelitian ini termasuk dalam tema penelitian 
proses berpikir, dimana penelitian ini 
mengidentifikasi dan menganalisis proses berpikir 
mahasiswa pada waktu menyelesaikan masalah 
aljabar linier. Identifikasi proses berpikir digunakan 
untuk memetakan tingkat berpikir, yang selanjutnya 
pada tiap tingkatan berpikir dianalisis untuk 
mendeskripsikan karakteristik proses berpikirnya. 

Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 
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Universitas Mataram. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 
yang menempuh Mata kuliah Aljabar Linier pada 
semester gasal 2018/2019 yang banyaknya dua 
kelas, yaitu sebanyak satu kelas reguler pagi dan 
satu kelas reguler sore. 

Instrumen penelitian berupa lembar tugas 
pemecahan masalah aljabar linier dan angket 
refleksi. Lembar tugas pemecahan masalah 
digunakan untuk mengetahui hasil berpikir 
mahasiswa dalam menyelesaikan masalah aljabar 
linier yang didalamnya menggunakan 
mengidentifikasi proses berpikir berjenjang yang 
mengidentifikasikan tingkatan proses berpikirnya. 
Adapun angket refleksi digunakan untuk 
mengklarifikasi langkah-langkah berjenjang 
berpikir mahasiswa untuk mengidentifikasikan 
proses berpikirnya. 

Data penelitian dianalisis secara kuantitaif dan 
secara kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan 
dengan menskor tugas pemecahan masalah yang 
hasilnya digunakan untuk mengkategorikan subjek 
dalam tiga tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan 
tinggi. Dari masing-masing kategori diambil dua 
subjek, sehingga diperoleh enam subjek penelitian, 
yang dianalisis lebih lanjut secara kualitatif untuk 
mengidentifikasi tingkat berpikirnya, dan 
mendeskripsikan proses berpikirnya. Adapun 
tingkat berpikir tersebut dianalisis menggunakan 
indikator pada pemecahan masalah aljabar linier 
yang dirumuskan seperti dalam Tabel 1 berikut. 
 
Tabel 1. Indikator Tingkat Bepikir 

Level 
Berpikir 

Indikator pada Pemecahan  
Masalah Aljabar Linier 

Recall 

R1. Mengingat metode eliminasi-
substitusi untuk menyelesaikan SPL 
R2. Mengingat cara OBE untuk 
menyelesaikan SPL 
R3. Mengingat metode ekspansi 
kofaktor untuk menghitung 
determinan 
R4. Mengingat cara OBE untuk 
menghitung determinan 
R5. Mengingat cara adjoint untuk 
menghitung invers matriks 
R6. Mengingat cara OBE untuk 
menghitung invers matriks 
R7. Mengingat aksioma ruang 
vektor 
R8. Mengingat syarat sub ruang 
R9. Mengenal simbol/notasi pada 
teorema yang akan dibuktikan 
R10. Mengetahui makna kalimat 
pada teorema yang akan dibuktikan 

Basic B1. Menjalankan prosedur 

eliminasi-substitusi untuk SPL 
B2. Menjalankan prosedur OBE 
untuk SPL 
B3. Menjalankan prosedur ekspansi 
kofaktor untuk deteminan 
B4. Menjalankan prosedur OBE 
untuk determinan 
B5. Menjalankan prosedur adjoint 
untuk invers  
B6. Menjalankan prosedur OBE 
untuk invers 
B7. Menyebutkan himpunan yang 
merupakan ruang vektor 
B8. Menyebutkan operasi pada 
contoh ruang vektor 
B9. Menyebutkan himpunan yang 
merupakan sub ruang 
B10. Mengidentifikasi yang 
diketahui dan yang harus 
dibuktikan pada pembuktian 
teorema 

Critical 

C1. Memperoleh hasil dari prosedur 
eliminasi-substitusi untuk SPL 
C2. Memperoleh hasil dari prosedur 
OBE untuk SPL 
C3. Memperoleh hasil dari prosedur 
ekspansi kofaktor untuk deteminan 
C4. Memperoleh hasil dari prosedur 
OBE untuk determinan 
C5. Memperoleh hasil dari prosedur 
adjoint untuk invers  
C6. Memperoleh hasil dari prosedur 
OBE untuk invers 
C7. Menyebutkan himpunan yang 
merupakan ruang vektor yang benar 
C8. Menyebutkan operasi yang 
benar pada contoh ruang vektor 
C9. Menyebutkan himpunan yang 
benar yang merupakan sub ruang 
C10. Menemukan ide untuk 
memulai pembuktian teorema. 

Creative 

V1. Memperoleh hasil yang benar 
dari prosedur eliminasi-substitusi 
untuk SPL 
V2. Memperoleh hasil yang benar 
dari prosedur OBE untuk SPL 
V3. Memperoleh hasil yang benar 
dari prosedur ekspansi kofaktor 
untuk deteminan 
V4. Memperoleh hasil yang benar 
dari prosedur OBE untuk 
determinan 
V5. Memperoleh hasil yang benar 
dari prosedur adjoint untuk invers  
V6. Memperoleh hasil yang benar 
dari prosedur OBE untuk invers 
V7. Menyebutkan himpunan yang 
merupakan ruang vektor yang benar 
beserta alasannya 
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V8. Menyebutkan himpunan yang 
benar yang merupakan sub ruang 
beserta alasannya 
V9. Melaksanakan ide/gagasan 
dalam langkah-langkah pembuktian 
teorema 
V10. Memperoleh kesimpulan dari 
pembuktian teorema. 

 
Hasil dan Pembahasan  
 

Setelah subjek penelitian diberikan tugas 
pemecahan masalah aljabar linier, diperoleh data 
skor pemecahan masalah pada Tabel 2 berikut. 
 
Tabel 2. Skor Pemecahan Masalah 

NO. KODE SUBJEK SKOR 
1 A01 28.5 
2 A03 25 
3 A04 58 
4 A05 32 
5 A06 35 
6 A07 34 
7 A09 33 
8 A10 24 
9 A11 32.5 

10 A12 26 
11 A13 23 
12 A14 43 
13 A15 26 
14 A16 39 
15 A17 30 
16 A18 40 
17 A19 11 
18 A21 27 
19 A22 23 
20 A23 33 
21 A24 30 
22 A25 41 
23 A26 26.5 
24 A27 33 
25 A28 52 
26 A29 44 
27 B02 70 
28 B04 30 
29 B06 57 
30 B10 40 

31 B12 54 
32 B14 57 
33 B16 43 
34 B20 50 
35 B22 69 
36 B24 34 
37 B26 44 
38 B28 30 
39 B32 56 
40 B34 45 
41 B38 14 
42 B40 72 
43 B42 34 
44 B44 70.5 
45 B46 40 
46 B48 35 
47 B50 21 
48 B52 42 
49 B54 10 
50 B56 23 
51 B58 10 
52 B60 4 
53 B62 3 
54 B64 33 
55 B66 16 
  Jumlah 1956 
  % 35.56 

 
Dari data kuantitatif tersebut subjek penelitian 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan kategori, 
yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diperoleh 
prosentase untuk kategori tersebut yaitu kategori 
rendah 43, 6%, kategori sedang 49,1%, dan 
kategori tinggi 7,3%. Dari masing-masing kategori 
tersebut diambil dua subjek untuk kemudian secara 
kualitatif diidentifikasi dan dianalisis tingkatan 
proses berpikirnya. Dengan demikian diperoleh 
enam subjek penelitian, yaitu S-01 dan S-02 untuk 
kategori tinggi, S-03 dan S-04 untuk kategori 
sedang, serta S-05 dan S-06 untuk kategori rendah. 
 

Analisis Proses Berpikir Subjek S-01 
Dalam memecahkan masalah SPL yang 

diberikan, S-01 dapat menyelesaikan SPL dengan 
OBE (operasi baris elementer) tetapi tidak dapat 
menemukan solusi dengan metode lain, dan S-01 
mencoba dengan aturan Cramer tetapi memang 
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tidak dapat diterapkan karena determinannya 0. 
Berdasarkan angket refleksi, S-01 mengingat 
tentang metode eliminasi-substitusi, tetapi tidak 
dapat menjalankan metode ini untuk mendapatkan 
solusi karena pada waktu eliminasi mendapatkan 
nol (habis).  

Dalam memecahkan masalah determinan, S-01 
dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan dua metode, yaitu dengan ekspansi 
kofaktor dan menggunakan OBE. Demikian juga 
dalam memecahkan masalah invers matriks, S-01 
dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan dua metode, yaitu dengan cara  
adjoint dan menggunakan OBE. 

Dalam memecahkan masalah nomor 4, S-01 
dapat memberikan contoh ruang vektor maupun 
contoh subruang vektor dengan lengkap, baik 
penulisan himpunan maupun operasinya. Namun S-
01 tidak dapat memecahkan masalah nomor 5 
tentang pembuktian teorema karena kesulitan 
memahaminya. 

Ditinjau dari level berpikir, S-01 memenuhi 
semua R1 s/d R10 pada indikator berpikir level 
recall. Pada indikator berpikir dasar, S-01 tidak 
memenuhi indikator B2 dan B10 dari sepuluh 
indikator pada tingkat berpikir dasar. Pada indikator 
berpikir kritis, S-01 tidak memenuhi indikator C2 
dan C10 dari sepuluh indikator pada tingkat 
berpikir kritis. Sedangkan pada indikator berpikir 
kreatif, S-01 tidak memenuhi indikator V2, V9 dan 
V10 dari sepuluh indikator pada tingkat berpikir 
kreatif. Dengan demikian, S-01 digolongkan pada 
level berpikir kreatif. 

Analisis Proses Berpikir Subjek S-02 
Dalam memecahkan masalah SPL yang 

diberikan, S-02 dapat menyelesaikan SPL dengan 
benar mengggunakan cara OBE (operasi baris 
elementer) mupun metode eliminasi-substitusi. 
Dalam memecahkan masalah determinan, S-02 
dapat menyelesaikannya dengan benar dengan 
metode ekspansi kofaktor, sedangkan dengan 
menggunakan OBE S-02 menemui kesulitan. Di 
sini ditemukan kesalahan mendasar yang dilakukan 
pada OBE, yaitu melakukan operasi yang bukan 
termasuk operasi baris elementer, yaitu mengalikan 
suatu baris dengan baris lain, sebagaimana 
ditunjukkan dengan petikan jawaban S-02 pada 
Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Kesalahan S-02 pada prosedur OBE 

Dalam memecahkan masalah invers matriks, 
S-02 dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan cara adjoint. Sedangkan dengan 
menggunakan cara OBE, S-02 dapat menjalankan 
prosedur sampai akhir namun terdapat kesalahan 
hitung sehingga beberapa komponen invers matriks 
menjadi salah. 

Dalam memecahkan masalah nomor 4, S-02 
dapat memberikan contoh ruang vektor maupun 
contoh subruang vektor dengan lengkap, baik 
penulisan himpunan maupun operasinya. Pada 
pemecahan masalah nomor 5, S-02 tidak menemui 
kesulitan memahami notasi/simbol tetapi kurang 
faham dengan pembuktian yang diminta sehingga 
menemui kesulitan mengidentifikasi apa yang 
diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Analisis dengan tinjauan level berpikir 
menunjukkan bahwa S-02 memenuhi semua R1 s/d 
R10 pada indikator tingkat berpikir recall. Pada 
indikator berpikir dasar, S-02 tidak memenuhi 
indikator B4 dan B10 dari sepuluh indikator pada 
tingkat berpikir dasar. Pada indikator berpikir kritis, 
S-02 tidak memenuhi indikator C4 dan C10 dari 
sepuluh indikator pada tingkat berpikir kritis. 
Sedangkan pada indikator berpikir kreatif, S-02 
tidak memenuhi indikator V4, V9 dan V10 dari 
sepuluh indikator pada tingkat berpikir kreatif. 
Dengan demikian, S-02 dapat digolongkan pada 
level berpikir kreatif. 

Analisis Proses Berpikir Subjek S-03 
Dalam memecahkan masalah SPL yang 

diberikan, S-03 menyelesaikan SPL dengan metode 
eliminasi-substitusi tetapi tidak memperoleh hasil 
yang benar. Hal ini disebabkan karena ada langkah 
eliminasi yang menghasilkan nol (habis), tetapi 
memberikan nilai 0 pada variabel yang 
bersangkutan, seperti pada petikan jawaban S-02 
pada Gambar 3. Sedangkan dengan cara OBE, S-03 
sudah melakukan prosedurnya sampai kesimpulan 
banyaknya solusi tak hingga, tetapi tidak dituliskan 
solusinya. 

 
Gambar 3. Kesalahan S-03 pada Metode 
Eliminasi/Substitusi 
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Dalam memecahkan masalah determinan, S-03 
dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan metode ekspansi kofaktor. Tetapi 
dengan cara OBE, S-03 hanya melakukan beberapa 
OBE tetapi tidak mendapat hasil nilai determinan. 
Sedangkan dalam memecahkan masalah invers 
matriks, S-03 dapat menyelesaikan dengan cara 
adjoint, tetapi tidak dapat menyelesaikannya 
dengan cara OBE. 

Dalam memecahkan masalah nomor 4, S-03 
dapat memberikan contoh ruang vektor maupun 
contoh subruang vektor dengan lengkap, baik 
penulisan himpunan maupun operasinya. Pada 
pemecahan masalah nomor 5 tentang pembuktian 
teorema, S-03 sudah memahami masalah da nada 
ide untuk membuktikannya tetapi kehabisan waktu. 

Ditinjau dari level berpikir, S-03 memenuhi 
semua R1 s/d R10 pada indikator berpikir level 
recall. Pada indikator berpikir dasar, S-03 tidak 
memenuhi indikator B2, B4, dan B6 dari sepuluh 
indikator pada tingkat berpikir dasar. Pada indikator 
berpikir kritis, S-03 tidak memenuhi indikator C1, 
C2, C4, dan C6 dari sepuluh indikator pada tingkat 
berpikir kritis. Sedangkan pada indikator berpikir 
kreatif, S-03 tidak memenuhi indikator V1, V2, V4, 
V6, V9 dan C10 dari sepuluh indikator pada tingkat 
berpikir kreatif. Dengan demikian, S-03 
digolongkan pada level berpikir kritis. 

Analisis Proses Berpikir Subjek S-04 
Dalam memecahkan masalah SPL yang 

diberikan, S-04 hanya menyelesaikan dengan cara 
OBE dan sudah melakukan prosedurnya sampai 
kesimpulan banyaknya solusi tak hingga, tetapi 
tidak dituliskan bentuk solusinya. Dalam 
memecahkan masalah determinan, S-04 dapat 
menyelesaikannya dengan benar dengan metode 
ekspansi kofaktor dan cara OBE, tetapi pada cara 
OBE terdapat kesalahan penulisan notasi 
determinan. 

Dalam memecahkan masalah invers matriks, 
S-04 juga dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan cara adjoint maupun OBE. Tetapi 
pada cara adjoint tidak dirincikan memperoleh 
matriks kofaktornya, sedangkan pada cara OBE, 
terdapat kesalahan pada cara menuliskan notasi 
matriks, dimana matriks (A | I) dituliskan dalam 
dua matriks A dan I secara berurutan yang 
bermakna perkalian matriks. 

Dalam memecahkan masalah nomor 4, S-04 
dapat memberikan contoh ruang vektor tetapi tidak 
dilengkapi operasi. Demikian juga pada contoh 
subruang vektor, terdapat kerancuan penulisan 
notasi himpunan dengan notasi vektor sebagai 

unsur himpunan. Pada pemecahan masalah nomor 
5, S-04 melakukan langkah-lngkah pembuktian 
tetapi salah secara konseptual. 

Analisis terhadap level berpikir menunjukkan 
bahwa S-04 tidak memenuhi indikator R2, R4, R6 
pada indikator tingkat berpikir recall. Pada 
indikator berpikir dasar, S-04 tidak memenuhi 
indikator B1, B8, dan B10 dari sepuluh indikator 
pada tingkat berpikir dasar. Pada indikator berpikir 
kritis, S-04 tidak memenuhi indikator C1, C8 dan 
C10 dari sepuluh indikator pada tingkat berpikir 
kritis. Sedangkan pada indikator berpikir kreatif, S-
04 tidak memenuhi indikator V1, V4, V5, V6, V8, 
V9, dan F10 dari sepuluh indikator pada tingkat 
berpikir kreatif. Dengan demikian, S-04 dapat 
digolongkan pada level berpikir kritis. 

Analisis Proses Berpikir Subjek S-05 
Dalam memecahkan masalah SPL yang 

diberikan, S-05 menyelesaikan SPL dengan metode 
eliminasi-substitusi tetapi tidak memperoleh 
hasil yang benar. Hal ini disebabkan karena ada 
langkah eliminasi yang menghasilkan nol 
(habis), tetapi memberikan nilai 0 pada variabel 
yang bersangkutan, seperti yang dilakukan oleh 
S-03.. Sedangkan dengan cara yang lain, S-03 
melakukan prosedur OBE tetapi tidak 
memperoleh solusinya. Terdapat kesalahan 
dalam struktur langkah menghasilkan 1 utama 
pada baris kedua, yang menyebabkan unsur 
pada kolom pertama menjadi tidak nol lagi, 
sebagaimana petikan jawaba pada Gambar 4 
berikut. sampai kesimpulan banyaknya solusi 
tak hingga, tetapi tidak dituliskan solusinya. 
 

 
Gambar 4. Kesalahan S-05 pada prosedur OBE 

 
Dalam memecahkan masalah determinan, S-

05 dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan metode ekspansi kofaktor. Tetapi 
dengan cara OBE, S-05 hanya melakukan beberapa 
OBE tetapi tidak mendapat hasil nilai determinan. 
Dalam memecahkan masalah invers matriks, S-05 
dapat menyelesaikan dengan cara dapat 
menyelesaikannya dengan cara OBE. Sedangkan 
untuk soal nomor 3 dengan menggunakan cara 
adjoint, S-05 memperoleh hasil tetapi salah tanda 
pada posisi permutasi negatif. Hal ini disebabkan S-
05 menggunakan kofaktor matriks langsung dari 
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minor matriks tanpa memberikan tanda 
positif/negatif. 

Dalam memecahkan masalah nomor 4, S-05 
menuliskan jawaban tetapi tidak ada yang benar 
baik dalam penulisan notasi himpunan maupun 
mencantumkan operasi. Pada pemecahan masalah 
nomor 5 tentang pembuktian teorema, S-05 hanya 
menuliskan notasi kombinasi linier dan tidak 
memperlihatkan ide/gagasan pembuktian. 

Ditinjau dari level berpikir, S-05 memenuhi 
tidak memenuhi indikator R7, R8, dan R9 pada 
indikator berpikir level recall. Pada indikator 
berpikir dasar, S-03 tidak memenuhi indikator B6 
s/d B10 dari sepuluh indikator pada tingkat berpikir 
dasar. Pada indikator berpikir kritis, S-03 tidak 
memenuhi indikator C1, C4, C7, C8, C9, dan C10 
dari sepuluh indikator pada tingkat berpikir kritis. 
Sedangkan pada indikator berpikir kreatif, S-05 
hanya memenuhi indikator V3 dan V6dari sepuluh 
indikator pada tingkat berpikir kreatif. Dengan 
demikian, S-03 digolongkan pada level berpikir 
dasar. 

Analisis Proses Berpikir Subjek S-06  
Dalam memecahkan masalah SPL yang 

diberikan, S-06 tidak menuliskan jawaban baik 
dengan menggunakan metode eliminasi-substitusi 
maupun dengan cara OBE. Berdasarkan angket 
refleksi, S-06 mengingat tentang metode eliminasi-
substitusi tetapi tidak dapat menjalankan 
prosedurnya. Dalam memecahkan masalah 
determinan, S-04 dapat menyelesaikannya secara 
benar dengan metode ekspansi kofaktor, tetapi tidak 
melakukan penyelesaian dengan cara OBE, karena 
tidak mengingat bahwa OBE dapat digunaakan 
untuk menghitung determinan. 

Dalam memecahkan masalah invers matriks, 
S-06 juga dapat menyelesaikannya dengan benar 
menggunakan cara adjoint maupun OBE. Tetapi 
pada cara adjoint tidak dirincikan memperoleh 
matriks kofaktornya dan hasil akhir tidak 
disederhanaakan nilainya. Dalam kaitan dengan 
mencari invers, S-06 juga tidak ingat bahwa cara 
OBE dapat digunakan untuk mengitung invers 
matriks. 

Dalam memecahkan masalah nomor 4, S-06 
dapat memberikan contoh ruang vektor dan sub 
ruaang vektor tetapi tidak dilengkapi operasi. 
Demikian juga dalam penulisan notasi himpunan, 
masih kurang tepat sehingga menimbulkan 
kerancuan antara notasi himpunan dengan notasi 
vektor sebagai unsur himpunan. Pada pemecahan 
masalah nomor 5, S-04 tidak menuliskan jawaban 
pembuktian. 

Analisis terhadap level berpikir menunjukkan 
bahwa S-04 tidak memenuhi indikator R2, R4, R6 
pada indikator tingkat berpikir recall. Pada 
indikator berpikir dasar, S-04 memenuhi indikator 
B1, B2, B4, B5dan B6 dari sepuluh indikator pada 
tingkat berpikir dasar. Pada indikator berpikir kritis, 
S-04 hanya memenuhi indikator C3, C7 dan C10 
dari sepuluh indikator pada tingkat berpikir kritis. 
Sedangkan pada indikator berpikir kreatif, S-04 
hanya memenuhi indikator V4 saja dari sepuluh 
indikator pada tingkat berpikir kreatif. Dengan 
demikian, S-04 dapat digolongkan pada level 
berpikir dasar. 

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh bahwa 
subjek penelitian pada kategori tinggi tingkat 
berpikirnya cenderung mendekati tingkat berpikir 
kreatif, sedangkan subjek pada kategori sedang 
tingkat berpikirnya cenderung pada tingkat berpikir 
kritis. Adapun subjek pada kategori rendah tingkat 
berpikirnya cenderung pada tingkat berpikir dasar. 
Dengan memperhatikan prosentase tiap tingkatan 
kategori kemampuan pemecahan masalah, dapat 
disimpulkan bahwa subjek penelitian dominan 
berada pada tingkat berpikir dasar sampai kritis, 
atau dengan perkataan lain tingkat berpikirnya 
berada di antara level berpikir dasar dan level 
berpikir kritis. 
 
Kesimpulan  dan Saran 

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

(1) Kemampuan mahasiswa dalam pemecahan 
masalah aljabar linier masih dominan pada kategori 
rendah dan sedang, dan (2) Tingkat berpikir 
mahasiswa dalam ppemecahan masalah aljabar 
linier masih dominan berada di antara level berpikir 
dasar dan kritis. 

Adapun hal-hal yang dapat disarankan: (1) 
Mahasiswa perlu perlu lebih banyak 
mengalokasikan waktu untuk memperdalam 
pemahaman materi dan melatihan kefasihan dalaam 
pemecahan masalah, (2) Dosen lebih 
memperhatikan karakteristik berpikir mahasiswa 
dikaitkan dengan karakteristik materi, sehingga 
dapat mengantisipasi kesalahan atau kekurangan 
yang dilakukan mahasiswa. 
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